Obec K L E Š I C E , 538 03 p. Heřmanův Městec
Usnesení z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 29.06.2020
Zastupitelstvo obce po projednání:
I.

Bere na vědomí usnesením
1. řádné svolání zasedání zastupitelstva obce
2. č. 214 aktuální informace ve věci dotací Venkovské výstavní expozice a Infopoint
3. č. 221 informace ve věci soudního sporu 4 C 68/2020 o určení pozůstalosti spojené s návrhem na
delegování věci
4. č. 222 Závěrečný účet za rok 2019 a Zprávu o přezkoumání DSO Heřmanoměstecko za rok 2019
5. č. 223 podané informace z jednání SO Heřmanoměstecko
6. č. 224 podané informace o postupu prací na PD – VO do země
7. č. 225 informace k uzavření dvora u čp. 4 (za špýcharem)
8. č. 226 podané informace FV a KV včetně předložených zápisů
9. č. 227 informace včetně Memoranda, zaslané p. místostarostou HM ve věci zrušení železniční tratě HM
– Chrudim město, s výhradou ke znění textu
10. č. 228 návrh na poděkování JSDH Klešice za práci při bleskové záplavě

II.

Určuje usnesením
č. 208 zapisovatelem p. Marii Starou, ověřovateli zápisu p. Václava Řezníčka a p. Martinu Bittmannovou

III. Schvaluje usnesením
1. č. 209 navržený program dnešního jednání
2. č. 210 uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby č. S/OM/4291/20/MT pro akci „Obnova
povrchů místních komunikací a obnova povrchů chodníku v obci Klešice, m. č. Nákle mezi obcí Klešice a
Pardubickým krajem
3. č. 211 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV_12-2018507/VB/1 s ČEZ
Distribuce a.s., Děčín, se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
4. č. 212 Smlouvu o bezúplatném převodu podílu na kanalizaci v Klešicích, lokalita P2, mezi Obcí Klešice a
EKOPANELY SERVIS s.r.o.
5. č. 213 podání žádosti o dotaci na MAS Železnohorský region, 16. výzva MAS ŽR-IROP – Bezpečná a
dostupná doprava V, pro akci „Obnova povrchů místních komunikací a obnova povrchů chodníku v obci
Klešice, m. č. Nákle
6. č. 215 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova č. OŽPZ/20/22443
7. č. 216 Rozpočtové opatření č. 1/2020
8. č. 217 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
JSDH obce z rozpočtu Pardubického kraje č. OKŘ/20/22281
9. č. 218 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí č. IE-12-2007801/VB/1
10. č. 219 Dodatek č. 3/2020 ke smlouvě č. 36/02 o odvozu odpadu a Přílohu č. 3/2020 k smlouvě č. 036/02
o odvozu odpadů mezi Obcí Klešice a SOP Přelouč, a.s.
IV. Bylo seznámeno usnesením
č. 220 s návrhem protipovodňových opatření ve věci „Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem
v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření“,
souhlasí se zkapacitněním koryta na Q5 v rozsahu dle předloženého návrhu. Požaduje průběžné
informování o vyhodnocení návrhu a jeho zařazení do Plánu pro zvládání povodňových rizik.
V. Ukládá k usnesení
a) č. 210 smlouvu doplnit, podepsat a odeslat

zodpovídá: starostka termín: 10.07.2020

b) č. 211 smlouvu doplnit, podepsat a odeslat

zodpovídá: starostka termín: 10.07.2020

c) č. 212 smlouvu doplnit a vyzvat firmu EKOPANELY SERVIS s.r.o. k podpisu
zodpovídá: starostka termín: 15.07.2020

d) č. 213 připravovat podklady, podat žádost na MAS ŽH, poskytovat součinnost a dále pracovat průběžně
zodpovídá: starostka (žádost), dále místostarosta, V. Řezníček, L. Kosina termín: 31.07.2020, dále průběžně

e) č. 214 poskytnout součinnost a pokračovat v realizaci titulu „Venkovské výstavní expozice“ – dotace přes
MAS ŽH – podmínky beze změny. Požádat o předložení textů a obrázků na obec ke korektuře.
zodpovídá: starostka, zastupitelé termín: průběžně

f)

č. 215 doplnit potřebné údaje a podepsanou smlouvu odeslat na Pardubický kraj. Dále ukládá vybrat
prvky a oslovit firmy pro nabídky.
zodpovídá: starostka (smlouva), zastupitelé, komise termín: 17.07.2020; průběžně

g) č. 216 připravit čistopis RO 1/2020, zveřejnit na ÚD a zapracovat do schváleného rozpočtu obce
zodpovídá: J. Kutílek – čistopis RO, rozpočet, starostka (zveřejnění) termín: 24.06.2020 (RO), 07.08.2020

h) č. 217 doplnit potřebné údaje a podepsanou smlouvu odeslat na Pardubický kraj. Realizaci zajistí
Šafránková D., Tobiška M., Černovský V., objednávky dle požadavku vystaví obec – starostka.
zodpovídá: starostka (smlouva, obj.), Šafránková D., Černovský V. termín: 17.07.2020

i)

č. 218 doplnit potřebné údaje a podepsanou smlouvu odeslat firmě Montprojekt a.s, Pardubice
zodpovídá: starostka, místostarosta termín: 10.07.2020

j)

č. 219 doplnit potřebné údaje, podepsat Dodatek č.3/2020 k smlouvě č. 36/02 o odvozu odpadu včetně
Přílohy č. 3/2020 o odvozu odpadů v obci Klešice a odeslat
zodpovídá: starostka termín: 10.07.2020

k) č. 220 – informovat firmu SWECO, vyjádření odeslat, požadovat průběžné informace a součinnost
zodpovídá: starostka (info), zastupitelé

l)

termín: 17.07.2020, dále průběžně

č. 221 – konzultovat s právničkou obce potřebné náležitosti a průběžně informovat ZO
zodpovídá: starostka termín: dle potřeby

m) č. 223 – oslovit obce SO HM s dotazem v souvislosti s umísťováním dětí do MŠ a průběžně informovat
zastupitelstvo o nových skutečnostech, zejména v oblasti školství
zodpovídá: Mgr. Novák J., starostka termín: 15.07.2020, dále průběžně

n) č. 224 – průběžně poskytovat součinnost projektantovi VO a informovat zastupitelstvo o postupu prací na
PD
zodpovídá: místostarosta termín: průběžně
o) č. 225 – projednat potřebu uzavření dvora bránou s vlastníky nemovitostí ve dvoře, připravit návrh
uzavření včetně financování a informovat zastupitele
zodpovídá: starostka, místostarosta, Kosina L. termín: 12.08.2020

p) č. 226:
•

FV připravit ve spolupráci s p. účetní a starostkou čerpání rozpočtu k 30.06.2020 včetně návrhu
jeho úpravy v souvislosti s poklesem daňových příjmů

•

KV připravit zápis č. 4/2020 s výsledkem oslovených nenapojených obyvatel na kanalizaci ve
spolupráci se starostkou a místostarostou

zodpovídá: J. Kutílek, předseda FV

zodpovídá: D. Šafránková, předsedkyně KV

termín: 07.08.2020

termín: 07.08.2020

q) č. 227 – písemně odpovědět panu místostarostovi Heřmanova Městce – výhrada ZO Klešice k textu
Memoranda
zodpovídá: Mgr. J. Novák, starostka termín: 30.06.2020
r) č. 228 – dohodnout formu a termín poděkování
zodpovídá: Šafránková D., starostka, Tobiška M. termín: 31.07.2020

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Marie Stará, v.r.
starostka obce

08.07.2020

Sejmuto z úřední desky dne:
Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

